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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 december 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek zijn op grond van het risicoprofiel de belangrijkste kwaliteitseisen onderzocht, namelijk
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-
kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.

Beschouwing
De Locatie 
De Kinderopvang De Blije Bij buitenschoolse opvang (BSO) valt, net als het kinderdagverblijf (KDV), onder VOF
Kinderopvang De Blije Bij. De VOF bestaat per 1 januari 2015 uit twee vennoten, waarvan één de dagelijkse
leiding van zowel de BSO als het KDV op zich neemt. Het kindercentrum is gevestigd in een winkelpand in
Amsterdam-West. 

De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep waarin dagelijks maximaal dertien kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar kunnen worden opgevangen. Het afgelopen jaar is er wegens zwangerschapsverlof van één
van de vaste beroepskrachten, één beroepskracht tijdelijk in dienst getreden. Er zijn twee vaste beroepskrachten
voor de buitenschoolse opvang aangesteld die worden ondersteund door de leidinggevende. De leidinggevende is
tevens bevoegd als beroepskracht en staat dan ook indien nodig op de groepen. Daarnaast ondersteunt zij de
beroepskrachten bij dagelijkse zaken zoals bijvoorbeeld het bereiden van warme maaltijden. Ook zijn er dagelijks
stagiaires op de locatie aanwezig en worden de beroepskrachten bij het ophalen van de kinderen van de diverse
basisscholen bijgestaan door een vrijwilliger.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen met betrekking tot veiligheid en
gezondheid handhavend op te treden conform het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de buitenschoolse opvang van Kindercentrum de Blije Bij. Het
pedagogisch beleidsplan is niet volledig op inhoud beoordeeld. Wel is beoordeeld dat in het pedagogisch beleidsplan
in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd,
de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties, en de wijze
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt, staat beschreven. In het pedagogisch
beleidsplan staat bijvoorbeeld geschreven dat de beroepskrachten de ontwikkeling van de sociale competenties
stimuleren door onder andere gesprekken met de kinderen te voeren waarbij zij leren om te luisteren naar elkaar
en dat de beroepskrachten de kinderen stimuleren elkaar te helpen door de kinderen bijvoorbeeld samen een taak
te geven. Daarnaast staat beschreven dat de beroepskrachten de kinderen stimuleren om conflicten zelf
oplossen, maar dat de beroepskrachten aanwezig zijn om, wanneer dit nodig is, hier een bemiddelende rol in aan
te nemen.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is geobserveerd gedurende het ophalen van de kinderen uit school, tijdens het vrij
spelen en het vieren van een verjaardag. Op basis van deze observaties is geconstateerd dat voldoende invulling
wordt gegeven aan de vier pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid van
de kinderen, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en
de overdracht van normen en waarden. De onderstaande observaties illustreren dit: 

Tijdens het inspectiebezoek worden de kinderen opgehaald van verschillende scholen die op verschillende tijden uit
zijn. Tijdens het inspectiebezoek is de toezichthouder met eigen vervoer aanwezig bij een van de scholen. De
beroepskracht is nog niet gearriveerd als de school uit is. Zij komt vijftien minuten later aan. De kinderen worden
opgehaald uit de klassen waar zij op dat moment nog de enige aanwezigen zijn. De beroepskracht verklaart dat
het wel eens voorkomt doordat kinderen van een school die zij eerder die middag ophaalt, bijvoorbeeld nog
taakjes uit moeten voeren in de klas of later uit school komen. De beroepskracht laat weten dat de leerkrachten
op de hoogte zijn dat de beroepskrachten soms wat later op school aanwezig zijn. De kinderen worden
enthousiast begroet door de beroepskracht en vervolgens vindt er een korte overdracht plaats tussen de
leerkrachten van de kinderen en de beroepskracht van de buitenschoolse opvang. Ze lopen daarna gezamenlijk
naar de auto waar de kinderen plaatsnemen op een van de kinderzitjes die geïnstalleerd zijn in de auto.
Vervolgens mogen de kinderen zelf de autogordel omdoen waarbij de zelfredzaamheid van de kinderen wordt
gestimuleerd. De beroepskracht helpt de kinderen indien dit nodig is. 

Eenmaal aangekomen op de locatie gaan de kinderen eerst gezamenlijk eten, vervolgens mogen de kinderen vrij
spelen. Gedurende het vrije spel zijn de beroepskrachten aanwezig en beschikbaar indien de kinderen hen nodig
hebben. Ten tijde van het inspectiebezoek is één van de beroepskrachten met de kinderen aan het spelen en de
andere beroepskrachten is in gesprek met de toezichthouder. Af en toe wisselen de beroepskrachten elkaar af. 

Om 16.00 uur ruimen ze met de kinderen op waarna zij aan tafel gaan zitten om de verjaardag van een kind te
vieren. Het kind mag op de stoel staan en er wordt aan het kind gevraagd hoe oud het is geworden. Daarna
wordt er door de beroepskrachten aan de kinderen gevraagd wat er allemaal bij een verjaardag hoort; een
cadeau, liedjes en taart zijn onder andere antwoorden die de beroepskrachten krijgen. Vervolgens worden er
diverse verjaardagliedjes gezongen. Als slechts enkele kinderen van de groep meezingen, laat de beroepskracht
het liedje nogmaals zingen. Vervolgens deelt het jarige kind samen met een van zijn groepsgenoten de traktatie
uit. Als de traktatie is uitgedeeld, stimuleert de beroepskracht de kinderen om dankjewel te zeggen. Op deze
manier biedt zij een toevoeging aan de normen en waarden.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch Beleidsplan De Blije Bij BSO, gedownload via website www.deblijebij.net op 10 januari 2017 
- Observatie op locatie
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Op basis van een steekproef is beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken
over een geldige verklaring omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat
moment niet ouder is dan twee maanden en is afgegeven na 1 maart 2013. De steekproef betreft de
beroepskracht die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek (9 september 2015) in dienst is getreden en de
invalkracht die in de periode tussen 7 november tot en met 19 december 2016 is ingezet. 

Daarnaast beschikken de twee stagiaires en de vrijwilliger die in de onderzochte periode zijn ingezet, over een
geldige verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie
Op basis van een steekproef is beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken
over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. De steekproef omvat de
beroepskracht die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek (9 september 2015) in dienst is getreden en de
invalkracht die in de periode tussen 7 november tot en met 19 december 2016 is ingezet.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep die bestaat uit maximaal dertien kinderen in de leeftijd van 4 tot
12 jaar oud.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Er worden namelijk negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 7 november tot en met 19 december 2016 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werken de beroepskrachten van 14.00 tot 18.00 uur. Op woensdag
werken de beroepskrachten van 12.00 tot 18.00 uur; zij pauzeren niet. Tijdens schoolvrije dagen werken de
beroepskrachten van 8.30 tot 18.00 uur. Op deze dagen kunnen de beroepskrachten een half uur pauzeren
tussen 13.00 en 15.00 uur. Indien gedurende schoolvrije dagen één beroepskracht op de groep staat, wordt deze
tijdens de pauze vervangen door een beroepskracht van het kindercentrum of de leidinggevende die ook
regelmatig op de groep staat. 

De beroepskrachten registreren de breng- en ophaaltijden van de kinderen. De toezichthouder heeft op basis van
een steekproef geconstateerd dat er wordt voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste
beroepskracht-kind-ratio gedurende schoolvrije dagen. Gedurende schoolvakanties wordt met de werktijden
redelijkerwijs ook voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is omdat er gedurende de
openingstijden van de buitenschoolse opvang ook altijd beroepskrachten van het kinderdagverblijf aanwezig zijn
in het kindercentrum.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 23 december 2016) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen op 23 december 2016) 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 7 november tot en met 19 december 2016 (ontvangen op 23 december
2016) 
- Presentielijsten van 7 november tot en met 19 december 2016 (ontvangen op 23 december 2016) 
- Gesprekken met beroepskrachten op locatie
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Veiligheid en gezondheid

Jaarlijks wordt in mei een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld door leidinggevende. De risico-
inventarisaties zijn in dit onderzoek inhoudelijk niet beoordeeld. Wel is, op basis van een steekproef, beoordeeld in
hoeverre het beleid veiligheid en gezondheid in de praktijk wordt uitgevoerd en of beroepskrachten voldoende op
de hoogte worden gesteld van dit beleid. De beroepskrachten worden tijdens vergaderingen die eens per zes
weken plaatsvinden op de hoogte gebracht van het veiligheid- en gezondheidsbeleid. 

Op het gebied van veiligheid is in dit onderzoek aandacht besteed aan de afspraken en uitvoering met betrekking
tot het kinderen ophalen van school. Met betrekking tot gezondheid is aandacht besteed aan het binnenmilieu en
de voedselveiligheid.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Ophalen van de kinderen uit school 
Er worden kinderen van elf verschillende scholen opgehaald en opgevangen in de buitenschoolse opvang. Omdat
er van elke school slechts enkele kinderen worden opgehaald en de scholen op verschillende tijdstippen uit zijn,
worden de kinderen door zowel de beroepskrachten als door vrijwilligers per auto opgehaald. Volgens een van de
beroepskrachten hebben alle ouders hier schriftelijk toestemming voor gegeven. In het ophaalprotocol is een
ophaalschema opgenomen waarin staat op welk tijdstip de scholen uit zijn en wie welke kinderen van de des
betreffende scholen ophaalt. Tevens vindt elke middag telefonisch overleg plaats tussen de beroepskrachten en de
vrijwilligers omtrent bijzonderheden zoals afgemelde/zieke kinderen van die dag. De beroepskrachten en
vrijwilligers dienen per dag meerdere malen naar de scholen te gaan. De leidinggevende, die tevens vaker op de
groep staat, vangt de kinderen dan tijdelijk op. Er zijn twee auto's beschikbaar voor het ophalen van de kinderen
van de buitenschoolse opvang. De beroepskracht die de kinderen ophaalt tijdens het inspectiebezoek is op de
hoogte van de regels zoals deze zijn opgenomen in het protocol ophalen van de locatie. Zo worden bijvoorbeeld
in de auto niet meer kinderen vervoerd dan er autogordels zijn, dragen alle kinderen autogordels en daarnaast
opent en sluit de beroepskracht de autodeuren voor de kinderen. 

Voedselveiligheid 
Op de locatie worden dagelijks warme maaltijden aangeboden die door de leidinggevende in de ochtend rond
10.00 uur worden bereid. Volgens de leidinggevende wordt het eten afgekoeld en vervolgens bewaard in de
koelkast. Om ongeveer 14.00 uur wordt het eten volgens de leidinggevende opnieuw verhit tot 75 graden. De
leidinggevende draagt er zorg voor dat het eten vervolgens warm bij de buitenschoolse opvang wordt opgediend.
Volgens de leidinggevende komt het zelden voor dat de beroepskrachten zelf het eten klaar maken of opwarmen.
Ten tijde van het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten onvoldoende op de hoogte zijn van het
voedselveiligheidsbeleid. Zij kunnen bijvoorbeeld niet benoemen tot welke temperatuur het eten moet worden
verhit. Tevens is in het voedselveiligheidsbeleid opgenomen dat de maaltijden om 12.00 nogmaals worden verhit
terwijl de leidinggevende in een telefoongesprek vertelt dat dit om 14.00 uur is. Daarnaast staat in het beleid
bechreven dat het eten wordt opgediend wanneer het voldoende is afgekoeld. Er wordt echter niet beschreven
hoeveel graden dit dient te zijn. Hiermee zijn de risico's onvoldoende gereduceerd. 

De houder dient er zorg voor te dragen dat indien de beroepskrachten warm eten opdienen zij ook voldoende op
de hoogte zijn van het voedselveiligheidsbeleid. In het volgend jaarlijks onderzoek zal nogmaals aandacht worden
besteed aan de kennis en naleving van het voedselveiligheidsbeleid. 

Binnenmilieu 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder in de groepsruimte de CO2-waarde gemeten, deze waarde is
een indicatie voor een gezond binnenmilieu. De CO2-waarde komt tijdens het inspectiebezoek uit boven de 1300
parts per million (PPM). In de richtlijnen die zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)
wordt advies gegeven om de CO2-waarden in kindercentra onder de 1000 PPM en het liefst onder de 800 PPM te
houden. Na constatering van de hoge CO2-waarden wordt er door de beroepskrachten onvoldoende maatregelen
genomen om de CO2-waarde te laten zakken. Op de locatie is een mechanisch ventilatiesysteem en de
beroepkrachten verklaren dat zij ervan uitgaan dat deze zorgt voor een gezond binnenmilieu. Daarnaast blijkt dat
de beroepskrachten onvoldoende op de hoogte zijn van de maatregelen omtrent een gezond binnenmilieu, zoals
opgenomen in het hygiëneprotocol van de locatie. Zo is in het protocol opgenomen dat de beroepskrachten
dagelijks om het uur minimaal vijf minuten dienen te ventileren en dat er maandelijks een CO2-meting wordt
uitgevoerd door de leiding. De beroepskrachten zijn niet op de hoogte dat de CO2-waarde door de leidinggevende
in de groepsruimte is gemeten en daarnaast is er geen CO2-meter in de ruimte aanwezig. Tevens is niet in het
beleid opgenomen op welke manier de beroepskrachten dienen te ventileren. 

Uit bovenstaande constateringen blijkt dat de beroepskrachten onvoldoende op de hoogte zijn van de
maatregelen omtrent een gezondheid binnenmilieu en dat deze onvoldoende worden nageleefd. De houder dient
er zorg voor te dragen dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn dat het beleid wordt uitgevoerd en
dat deze maatregelen voldoende effectief zijn om de gezondheidsrisico's te reduceren.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit

Kinderopvang De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 19-12-2016 6/14



Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De kennis en het gebruik van de meldcode wordt bevorderd door de inhoud van de meldcode regelmatig te
behandelen tijdens teamvergaderingen. De beroepskracht kent verschillende signalen van kindermishandeling en
weet wat de eerste stap is bij een eventueel vermoeden van kindermishandeling.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten op locatie 
- Telefonisch contact leidinggevende op 21 december 2016 
- Hygiëne protocol, ontvangen op 23 december 2016 
- Protocol voedselveiligheid, ontvangen op 23 december 2016 
- Protocol ophalen, ontvangen op 23 december 2016

(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van een groepsruimte die passend en in overeenstemming met het
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen is ingericht. In de ruimte zijn diverse hoeken gecreëerd. Zo is er
een bouwhoek, een poppenhuis en een keukentje. Ook zijn er diverse verkleedkleren die netjes zijn opgehangen
wat uitnodigt tot gebruik. Tevens staat er in de groepsruimte een kast met diverse spellen en knutselmateriaal en
is er een air-hockey-tafel in de ruimte geplaatst.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt structureel gebruik van de openbare speelplaats aan de August
Vermeylenstraat. Deze speelplaats is in de directe nabijheid van het kindercentrum en is goed bereikbaar. Om bij
de speelplaats te komen moet één rustige straat overgestoken worden waar uitsluitend bestemmingsverkeer
rijdt. De speelplaats is grotendeels met hekken en struiken omheind. Er staat onder andere een grote schommel
en een klimtoestel. Indien het kinderdagverblijf geen gebruik maakt van de aangrenzende buitenruimte, kunnen de
kinderen van de buitenschoolse opvang ook hier spelen. In de aangrenzende buitenruimte staat een kleine
zandbak. Er is voldoende los speelmateriaal voor de kinderen van de buitenschoolse opvang zoals voetballen,
springtouwen en stoepkrijt.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met beroepskracht op locatie

Kinderopvang De Blije Bij - Jaarlijks onderzoek 19-12-2016 8/14



Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de
geschillencommissie door middel van een eigen website www.blijebij.net. Tevens is de klachtenregeling
opgenomen in het pedagogisch beleidsplan en het informatieboekje die gedownload kunnen worden via de eigen
website.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin twee leden zitting hebben.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een klachtenregeling ingesteld die voldoet aan de gestelde voorwaarden. De klachtenregeling is te
vinden op de eigen website www.blijebij.net, en daarnaast is de klachtenregeling opgenomen in het pedagogisch
beleidsplan en het informatieboekje die gedownload kunnen worden via de eigen website. Tevens is de houder
aangesloten bij De Geschillencommissie. 

Gebruikte bronnen:
- www.deblijebij.net, geraadpleegd op 10 januari 2017 
- Informatieboekje Kindercentrum De Blij Bij, versie juni 2016, gedownload via website op 10 januari 2017 
- Pedagogisch beleidsplan De Blije Bij BSO, versie mei 2016, gedownload via website op 10 januari 2017 
- Contactgegevens oudercommissie, ontvangen op 23 december 2016 
- www.lrkp.nl, geraadpleegd op 10 januari 2017 
- www.degeschillencommissie.nl, geraadpleegd op 10 januari 2017
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Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de onderneming is
niet ouder dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.
Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenspeelruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze bij onder de aandacht van
de ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen oudercommissie ingesteld,
de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt,
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat
de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
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- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang De Blije Bij
KvK-vestigingsnummer : 000000597295
Website : http://www.deblijebij.nl
Aantal kindplaatsen : 13
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : VOF Kinderopvang De Blije Bij
Adres houder : Burgemeester Röellstraat 25
Postcde en plaats : 1064 BK  Amsterdam
KvK-nummer : 34341101
Website :

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 19-12-2016
Opstellen concept inspectierapport : 23-01-2017
Zienswijze houder : 13-02-2017
Vaststellen inspectierapport : 13-02-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 17-02-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-02-2017

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze BSO De Blije Bij Inspectierapport 

N.a.v. inspectie die uitgevoerd is op 19-12-2016 

Domein: Pedagogische praktijk: Op de dag dat inspectie er was, kwam de beroepskracht 15 minuten later als
de school uit was. Dat komt heel weinig voor, doordat kinderen van een school die zij eerder die middag
ophaalt, nog taakjes uit moeten voeren in de klas. In dat geval geven we aan de leerkrachten door dat wij wat
later op school aanwezig zijn. 
We hebben aan de ouders brief gestuurd. Daarin staat dat op de dagen dat hun kinderen naar de bso komen, dat
ze geen extra taakjes/ klassendienst moeten uitvoeren op school. Zo kunnen we garanderen dat wij kinderen
op tijd kunnen ophalen, vervolgens kan de beroepskracht op tijd naar de volgende school gaan. 

Domein : Veiligheid en Gezondheid 

Subdomein: Voedselveiligheid: In de inspectierapport staat aangegeven dat de beroepskrachten niet weten
tot welke tempratuur het eten moet worden verhit. De dagelijks warme maaltijden worden door de
leidinggevende bereid. Daarom zijn de beroepskrachten niet echt veel op de hoogte van welke tempratuur het
eten moet worden verhit. Wij gaan hieraan zeker werken zodat alle beroepskrachten goed op de hoogte zijn
van de voedselbeleid. Leidster zijn hierover nu goed geïnstrueerd. Bij de eerst volgende teamvergadering wordt
hier extra aandacht aanbesteed. 

De voedsel veiligheidsbeleid wordt ook zo snel mogelijk aangepast. 

Subdomein: Binnenmilieu: Op de dag dat inspectie kwam, was de ventilatie al een 15 minuten lang aangezet
zodat kinderen als ze van school kwamen, frisse lucht hadden. En de deur van de bso stond ook al vanaf in de
ochtend een tijde wijd open voor de frisse lucht. Tot mijn grote verbazing was de luchtkwaliteit slecht. We
hadden wel volgens het protocol gehandeld maar toch was het ergens misgegaan. Om dat te voorkomen
hebben we gelijk na de inspectiebezoek CO2 meter voor de groep besteld. Er komt ook een extra
onderhoudsbeurt voor de ventilatiesysteem. Leidster zijn hierover goed geïnstrueerd. En bij eerst volgende
teamvergadering gaan we daar extra aandacht aan besteden. 

Wij gaan ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit altijd op de gewenste waarde blijft. 
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